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محمد حسين مختار قرقب12181908192

اسماعيل منير اسماعيل دهان22191908542

طه ابراهيم ابوبكر عبدالرزاق32191909791

مؤيد يوسف سالم الزرقانى42191910215

إيمان حسين محمد الزياني52201900592

بغداد شيبان حارث احمد62201900593

محمد عبدالعاطى ابوبكر بن الشيخ72201900595

شذى عادل محمد الجميل82201900596

هالة محمد فرج الجفين92201900597

تقوى هشام محمد مامى102201900598

ويئام عمر احمد احمد112201900599

تقوى صالح عمران أبو رزيزة122201900600

لميس جالل خليفة الجاللى132201900606

سناء ابراهيم سالم القريقني142201900608

مودة مفتاح أحمد الذيب152201900613

منتهى محمد عمر المالطي162201900619

تقوى محمد امحمد عقيلة172201900625

شهد يوسف مفتاح الخباط182201900633

مريم بشير سعد الزيانى192201900634

لجين مصطفي فرج الترهوني202201900636

عبدالرزاق محمود علي ابوعنبه212201900878

دانية محمود اونيس الجطالوي222201900881

غفران عبدالعاطي علي الوندي232201900885

ريان الهادي محمد الفورتي242201900889

فرح عامر محمد السعدي252201901215

أحمد عمر محمد الطرابلسى262201901216

مريم خالد مسعود عيسى272201901225

آالء عبد المجيد يوسف ليطة282201901253

ساجدة محمد ابراهيم ساسي292201901479

محمد المهدي محمد مسعود302201901555

ابتهال عيسى رمضان الفرجاني312201901660

اسراء عبدالرحمن مفتاح احميد322201901666

تقوى مصطفى الصادق المعيوفي332201901683

دانية حسن على الواعر342201901689

سيدة بدر الدين محمد الوسالتي352201901702

شفاء حسن الصادق البلعزي362201901704

شهد سامي مصطفى فضل372201901707

فرج جمعة علي الحسناوي382201901717

ماجدة محمد رجب البكوش392201901719

محمد عبدالغني سالم قنفود402201901722

مسرة عبدالعظيم المهدي العزيبي412201901726

مودة مصباح الصادق مسعود422201901731

جامعة طرابلس

كلية اللغات

وحدة المواد العامة

اسماء الطلبة المنسبين الى قسم اللغة االنجليزية



ندى طارق عبدالحفيظ دقدق432201901734

هارون موسى محمد األريقط442201901741

هداية الصيد على بلقاسم452201901743

وردة مفتاح سالم البشع462201901748

أسيل خالد محمد خشيم472201902173

ريان شعبان المبروك الشبراك482201902228

أميرة جمعة الصغير أعمارة492201903860

آالء فخر الدين صالح التومي502201903816

عائشة رمضان عمر حمزة512201903872

مرام جمال محمد المطردي522201903884

الواصل منصور سليمان ابوفارس532201904897

ايوب محمود حسين بحرون542201904907

رواسي عبدالباسط هويدي552201904909

شهاب الدين احمد فوزي ابوالقاسم562201904910

سالم السيد عبدالمقصود فقير572201907764

يمنى عصام محمد الحداد582201901753

شدى سالم رمضان الرحيبي592201908538

بشرى حسين على انويجي602201909448

بشرى محمد إمحمد علي612201910310

علي سالم علي الحاجي622201910423

احمد كامل محمد الشبشوبي632201901663

دانية عياد عمر الدريبي642191905009

سيف االسالم عبدهللا امحمد عبدالهادى652201901237

محمد يونس رمضان شفتر662201900640

سند شعبان الجالي سعد672191909957

سجدة الهادي محمد جرانة68

وحدة المواد العامة بكلية اللغات


